
"Gå no ut og
spæll dokker!"
Barneleker fra gamle daga

Nord-Troms museum
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Vippe kilpa
Vippe pinne
Du trenger:
1 lang pinne
2 store steiner
1 litt kortere pinne til hver deltaker
Måleband

Legg den lange pinnen mellom to steiner
eller grav et hull i marka og legg pinnen
over hullet.

Alle deltakere har en egen vippe-pinne
som brukes til å vippe den lange pinnen
av steinene eller hullet. Deltakerne har
hver sin tur å vippe. Avstanden fra
steinene/hullet til der pinnen landet måles
før pinnen legges tilbake over hullet. Så
er det neste delatkers tur. Når alle har
vippet og målt kåres vinneren av runden.
Den som fått pinnen til å fly lengst har
vunnet. 



En pinne settes i bakken og deltakerne blir
enige om avstanden fra pinnen til der det
kastes fra. 

Deltakeren har en mynt hver og kaster hver
sin tur. Den som treffer med mynten nærmest
stikka, vinner.

Alle myntene plukkes opp og vinneren velger
mynt eller krone og kaster deretter alle
myntene igjen. Vinneren får de myntene som
lander med valgt krone eller mynt opp.

Kaste på stikka
Du trenger:
1 pinne
Mynter



De fire store steinene legges i hvert hjørne av en
firkant - som er banen. Hver spiller har sin lille
stein som skal kastes. 

Spillet starter ved en av hjørnesteinene og
spilleren kaster sin stein mot den neste
hjørnesteinen. Om hen treffer steinen sier man
"bauga" eller "mat" og spilleren får kaste videre
til neste stein. Om spilleren bommer på
hjørnesteinene er det nestemann sin tur. Når
spillet er i gang kan man kaste på både
hjørnesteiner og medspilleres steiner.  Den som
leder underveis "har bauga". Den som kommer
først en runde rundt banen vinner, og spillet kan
fortsette i flere runder. Den som kommer først
eller flest runder har vunnet. 

Klokkering
Du trenger:
4 store steiner som danner hjørner på en firkant
Små steiner som skal kastes



Linsan
Du trenger:
En stein som passer i neven
Filler av gamle klær

Steinen surres stramt inn i fillene, så ballen får
litt vekt. Bruk så mye filler at ballen er myk å bli
truffet med.

En deltaker velges til "linsan" og skal kaste
ballen etter de andre. Den som blir truffet blir
neste "linsan". Leken ligner ballsisten.



Deltakeren deles i to lag og lagene står på hver
sin side av huset. Laget som skal starte velger en
kaster. Kasteren roper "Sentral - Over" i det
ballen kastes over hustaket. 

Laget på andre siden skal prøve å "ta lyra"- ta i
mot ballen før den treffer bakken. Hvis de klarer
å ta ballen skal en på laget løpe rundt huset og
kaste ballen på en på det andre laget før de har
nådd å løpe en runde rundt huset. Den som blir
truffet av ballen må bytte lag. Laget som traff og
vant en ny spiller, skal kaste "Sentral-Over".
Laget som mistet en spiller skal prøve å vinne
spillere tilbake.

Om ballen ikke blir fanget på kastet, men treffer
bakken er det neste lag sin tur å kaste.

Spillet fortsetter til ett av lagene ikke har flere
spillere igjen.

Sentral-Over
Du trenger:
En bygning - hus, sjå, garasje etc.
En ball
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